
 

 
 

ALGORITMO - EXERCÍCIOS 4 
 

Resolução 
 

a) Faça um programa que leia a idade e o peso de 5 pessoas. Calcule a soma das 

idades das pessoas com mais de 70 Kg. 

b) Faça um algoritmo que leia a idade de 10 pessoas e calcule a média das idades; 

c) Faça um algoritmo que leia a idade, peso e altura de 5 pessoas, calcule a média de 

peso das pessoas mais de 40 anos e altura inferior a 160 cm; 

d) Faça um algoritmo que receba, como entrada, uma lista de números positivos ou 

negativos finalizada com o número zero e forneça como saída, a soma dos números 

positivos, a soma dos números negativos e a soma das duas somas parciais; 

e) Escreva um programa que: (1) leia um número indeterminado de linhas contendo, 

cada uma, a idade de um indivíduo. A última linha, que não entrará nos cálculos, 

contém o valor da idade igual a zero; (2) calcule e escreva a idade média deste 

grupo de indivíduos. 

f) Faça um algoritmo que leia um número indeterminado de números. O algoritmo deve 

encerrar quando for digitado o número 99. O algoritmo deve fornecer ao final o 

percentual de números pares e ímpares. 



a) Faça um programa que leia a idade e o peso de 5 pessoas. Calcule a soma das idades 

das pessoas com mais de 70 Kg. 

#include <stdio.h> 

int i, idade, peso, soma; 

main() 

{ 

 

     for( i=0; i<5; i++) 

     { 

          printf("Informe a idade: "); 

          scanf("%d",&idade); 

          printf("Infome o peso (gramas): "); 

          scanf("%d",&peso); 

          if(peso>70) 

          soma=soma+idade;        

      } 

 

      printf("\nSoma das idades: %d", soma); 

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

       

} 

 

  



b) Faça um algoritmo que leia a idade de 10 pessoas e calcule a média das idades; 

#include <stdio.h> 

int i, idade, peso, soma_idade; 

float media; 

main() 

{ 

      media = 0; 

      soma_idade = 0; 

       

      for (i=1; i<=10; i++) 

      { 

          printf("Pessoa %d - Digite sua idade: ", i); 

          scanf("%d", &idade); 

          soma_idade = soma_idade + idade;          

      }     

       

      media = (float) soma_idade / 10; 

      printf("A media da idade das pessoas e: %1.2f", media);  

      getchar(); 

      getchar(); 

      return 0; 

} 

 

  



c) Faça um algoritmo que leia a idade, peso e altura de 5 pessoas, calcule a média de peso 

das pessoas mais de 40 anos e altura inferior a 160 cm; 

#include <stdio.h> 

int num_pessoas, qte, i, idade, peso, altura, soma_peso; 

float media_peso; 

main() 

{ 

      media_peso = 0; 

      soma_peso = 0; 

       

      for (i = 1; i<=5; i++) { 

          printf("\nPessoa %d, digite sua idade(anos): ", i); 

          scanf("%d", &idade); 

          printf("Pessoa %d, digite seu peso(kg): ", i); 

          scanf("%d", &peso); 

          printf("Pessoa %d, digite sua altura(cm): ", i); 

          scanf("%d", &altura); 

                 

          if ( (idade>40) and (altura<160) ) 

             soma_peso = soma_peso + peso; 

      }     

      media_peso = (float) soma_peso / 5.0f; 

      printf("A media do peso das pessoas e: %1.2f", media_peso);  

      getchar(); 

      getchar(); 

      return 0; 

} 

 

 

  



d) Faça um algoritmo que receba, como entrada, uma lista de números positivos ou 

negativos finalizada com o número zero e forneça como saída, a soma dos números 

positivos, a soma dos números negativos e a soma das duas somas parciais; 

#include <stdio.h> 

int numero, soma_positivos, soma_negativos; 

main() 

{ 

  do 

  { 

       scanf("%d", &numero); 

        

       if (numero < 0) 

        soma_negativos = soma_negativos + numero; 

       if (numero > 0) 

        soma_positivos = soma_positivos + numero; 

         

                          

  } while (numero != 0); 

 

  printf("Soma dos numeros negativos: %d\n", soma_negativos); 

  printf("Soma dos numeros positivos: %d\n", soma_positivos); 

  printf("    Soma total dos numeros: %d\n", 

soma_negativos+soma_positivos); 

   

  getchar(); 

  getchar(); 

} 

 

 



e) Escreva um programa que: (1) leia um número indeterminado de linhas contendo, cada 

uma, a idade de um indivíduo. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém o valor 

da idade igual a zero; (2) calcule e escreva a idade média deste grupo de indivíduos. 

#include <stdio.h> 

int idade, soma, qtd; 

main() 

{ 

      qtd = 0; 

      do 

      { 

           printf("Digite uma idade: "); 

           scanf("%d", &idade); 

           soma = soma + idade; 

           qtd++;              

      } while (idade != 0); 

       

      printf("Media de idade: %1.2f\n", (float) soma/qtd ); 

       

      getchar(); 

      getchar(); 

      return 0; 

} 

 

 

  



f) Faça um algoritmo que leia um número indeterminado de números. O algoritmo deve 

encerrar quando for digitado o número 99. O algoritmo deve fornecer ao final o percentual 

de números pares e ímpares. 

#include <stdio.h> 

int n, soma_idade, pares, impares, contador; 

float p_par, p_impar; 

bool stop; 

main() 

{ 

      contador = 0; 

      pares = 0; 

      impares = 0; 

      do 

      {       

            printf("Digite um numero: "); 

            scanf("%d", &n); 

             

            if (n!=99) 

            { 

             if (n%2==0) 

              pares = pares + 1;       

             else 

              impares = impares + 1;    

             contador = contador + 1; 

            }    

       } while (n != 99); 

        

      printf("%1.2f por cento dos numeros sao pares e %1.2f por 

cento sao impares", (float) pares*100/contador, (float) 

impares*100/contador); 

      getchar(); 

      getchar(); 

      return 0; 

} 


